DOF-Fyns Romsøtur 20. maj 2017
Af Eva Clemmensen.
Turdeltagerne mødtes med turleder Ivan Sejer Beck ved Romsøbåden på Kerteminde Havn.
Klokken var 9, temperaturen 11 grader, vinden var frisk og kold, fra vest. Der var 9 deltagere.
Undervejs i båden fortalte Ivan og bådføreren fakta og anekdoter om Romsøs dramatiske
historie.
Vel ankommet til øen kom notesbøgerne frem og der blev observeret i fuglereservatet, bl. a.
klyder, og det store anker blev beundret. Ved skovfogedhuset fortalte Ivan levende og
interessant om husenes historie, beboere og øens ejerforhold. Vi tog derefter turen ad
skovvejen. Teleskoperne blev sat op med kik til ørnereden, hvor der med nogen besvær
endelig blev observeret liv i reden. Her måtte vi indtage dagens første kop varm kaffe, som var
livgivende i den kolde vind, og alle huer og
handsker blev fundet frem og taget på.
Skoven udgjorde et smukt skovbillede med
nyudsprungne bøge og ege, med mange døde
træer.
Efter at have passeret skolen og ,,byen” kom vi ud
til kysten ved Nordvesthugget. Her så vi tejst på
vandet og en lille koloni havterner, foruden dådyr.
Ved hjælp af botanikeren i gruppen iagttog vi den
meget sjældne spæd kløver og strandmælkebøtte.
Derefter gik turen langs stranden, hvor
temperaturen efterhånden nærmede sig normalt
dansk sommervejr, og da vi indtog frokosten ved
Jagtpavillonen kom solen frem. Udsigten til de
mange begnavede, bonsailignende hvidtjørne var
helt vidunderlig. Langs kysten blev vi konstant
overfløjet af udskældende strandskader. Desuden
lykkedes det, efter malende og præcise
anvisninger, for alle at få øje på en familie af stor
præstekrave med 4 kyllinger, som blev betragtet
Teleskoperne er indstillet på ørnereden langt væk. på behørig afstand.

Frokosten indtages ved Jagtpavillonen

De bonsailignende hvidtjørne er dådyrenes værk

Klinten var desuden beboet af hundredvis af digesvaler, som konstant var i luften.
Klokken 14 var Romsøbåden tilbage for at hente os efter en dejlig tur i et meget specielt,
oprindeligt og uforstyrret landskab, som man ikke ofte ser i Danmark.

Overalt langs kysten var der strandskader.

Artsliste:
Skarv
Fiskehejre
Knopsvane
Sangsvane
Grågås
Gravand
Gråand
Knarand
Skeand
Ederfugl
Toppet Skallesluger
Havørn
Hvepsevåge
Musvåge
Fasan
Blishøne
Strandskade
Stor Præstekrave
Vibe
Klyde

Rødben
Svartbag
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Havterne
Tejst
Ringdue
Huldue
Landsvale
Digesvale
Hvid Vipstjert
Alm. Ryle
Rødstjert
Jernspurv
Gærdesmutte
Rødhals
Solsort
Tornsanger
Gærdesanger

Munk
Gransanger
Musvit
Gulspurv
Allike
Gråkrage
Stær
Bogfinke
48 arter i alt

